UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DOCENTE DO CENTRO ACADÊMICO
DO AGRESTE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA
EDITAL
Nº
10/2018,
REALIZADA AOS QUINZE DIAS DE AGOSTO
DE DOIS MIL E DEZOITO.
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Aos quinze (15) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas e cinquenta minutos
(14h50), na sala P9 no bloco 30, 3ª etapa, 1º andar, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do curso
de Matemática- Licenciatura com o Edital nº 10/2018 no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade
Federal de Pernambuco. Estiveram presentes os professores: Anna Luiza Araújo Ramos Martins de Oliveira,
Cristiane de Arimatéa Rocha, Edelweis José Tavares Barbosa, Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão dos
Santos, José Dilson Beserra Cavalcanti, José Ivanildo Felisberto de Carvalho, Katharine Nínive Pinto Silva,
Kátia Silva Cunha, Laerte Leonaldo Pereira, Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda, Marcos Luiz
Henrique, Naralina Viana Soares da Silva, Simone Moura Queiroz e Valdir Bezerra dos Santos Júnior. Com
ausência justificada: Cleiton de Lima Ricardo, Elizabeth Lacerda Gomes, Gilcenio Rodrigues de Sousa
Neto, Gleybson Miguel da Silva, Marcílio Ferreira dos Santos, Maria do Desterro Azevedo da Silva e Paulo
Roberto Câmara de Sousa. Faltaram: Felipe Sinésio Trajano de Arruda e o representante estudantil. Sob a
presidência do coordenador do curso de Matemática – Licenciatura, Valdir Bezerra dos Santos Júnior, os
trabalhos foram iniciados, com a apresentação do edital nº 10/2018 da reunião. Antes de iniciar a discussão
dos pontos, a professora Cristiane pediu a inclusão do seguinte ponto: “Edital 05/2018 da PROACAD de
melhorias de laboratórios”. Em votação: Aprovada por unanimidade. 1. Aprovação das atas 07, 08 e 09 de
2018: As atas 07, 08 e 09 de 2018 foram colocadas em votação. Em votação: As 03 atas foram aprovadas
por unanimidade. 2.Avaliação do V Emap: O professor Ivanildo disse que trouxe este ponto para a
reunião a fim de que os docentes pudessem dar orientações ao próximo EMAP a partir da reflexão do último.
As principais orientações trazidas pelo Colegiado foram: a) isenção de taxa de inscrição para professores
internos que figurem como autor/orientador de trabalhos submetidos, b) que a coordenação do EMAP
elabore um cronograma de trabalho por equipe, para aumentar a eficiência. Encaminhamento:
Essas
observações serão consideradas, a princípio não aprovadas nesta reunião, para serem apreciadas na próxima
reunião do Colegiado que tratar do EMAP de 2019. 3.Critérios para reuniões do NDE:
Encaminhamento: Caso haja demanda, realizar as reuniões do NDE na 4ª quarta-feira de cada mês, em
caráter ordinário, havendo urgência da demanda em caráter extraordinário. Em votação: Aprovado por
unanimidade. 4. Dispensa de Estágio Supervisionado dos alunos participantes da Residência
Pedagógica: Encaminhamento: Fazer um ofício para a PROACAD pedindo esclarecimentos se a própria
UFPE vai decidir sobre a dispensa de carga horária em disciplinas de Estágio Supervisionado para os alunos
integrantes do programa Residência Pedagógica edital nº 6/2018 (CAPES) ou se tal decisão caberá aos
Colegiados de cursos. Em votação:Aprovado por unanimidade. 5.Aprovação do projeto Laboratório

de LIBRAS:Construindo uma sala de aula para Surdos de forma visual e acessível com alunos
de Licenciatura do NFD para o Edital de melhorias de laboratórios da
UFPE:Encaminhamento:Apoio do Colegiado ao projeto Laboratório de LIBRAS do professor Laerte. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 6. Edital 05/2018 da PROACAD de melhorias de laboratórios:A
discussão desse ponto focou na aprovação do Edital 05/2018 da PROACAD sobre a melhoria de laboratórios
de curso, em face disso, a professora Cristiane disse ter pensado na ampliação do Laboratório de Matemática
-Licenciatura para agrupar a disciplina de Educação Matemática inclusiva, criar site, video -aula, canal no
Youtube para postagens na Internet, a fim de sempre alimentar as atividades do laboratório para divulgação e
fazer articulação com outros laboratórios para promover outras vivências. O professor Ivanildo e Cristiane
falaram da importância da inclusão de novos jogos matemáticos, a aquisição de computador mais potente
para o laboratório, confecção de placas para deficientes visuais, aquisição de novos ares-condicionados.
Encaminhamento: A aprovação da submissão do projeto do Laboratório de Ensino de Matemática do
Agreste Pernambucano. Em votação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
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a reunião às dezesseis horas e trinta e quatro minutos (16h34min), pelo que lavrei a seguinte ata que segue
assinada por mim, Thiago de Oliveira Coelho, secretário do curso de Matemática -Licenciatura, e pelo
coordenador do Colegiado de Matemática -Licenciatura, Valdir Bezerra dos Santos Júnior.

